
(( إنك ومن فوائدها: أن من ادعى علم الغيب فقد ادعى أنه شريك هللا ؛ وجه الداللة أنه أتى بضمري الفصل 

ضمري الفصل يدل على أيش ؟ على احلصر ، يعين أنت ال غريك عالم الغيوب ؛ وليعلم  أنت عالم الغيوب ))

الغيب املطلق ؛ وأما هو وغيب مطلق ؛ فما هو الغيب الذي اختص اهللا به ؟  ، أن الغيب نوعان: غيب نسيب

مث قال اهللا   يشرتك يف علمه من قدره اهللا عزوجل ومن وقع منه .الغيب النسيب الذي يعلمه فالن دون فالن فهذا 

به أن اعبدوا اهللا  (( إال ما أمرتنيأي للناس  (( ما قلت لهم إال ما أمرتني به )) (( ما قلت لهم ))وجل:  عز

(( أمرتني )) (( أن اعبدوا اهللا " أن " هذه تفسريية ألا وقعت بعد ما تضمن معىن القول دون حروف وهو  ))

 (( كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ))من لفظ اجلاللة ؛ وهذه بدل أو صفة ربي وربكم )) (( ربي )) 

فإن " مادام " تعمل عمل كان إذا سبقت مبا  يهم ))(( ما دمت فإعراا واضح ما فيه إشكال إال قوله: 

املصدرية الظرفية ؛ أما إذا سبقت مبا النافية فليست من أخوات كان ؛ فإذا قلت: مادمت قائما ، يعين مل أقم 

قياما دائما ، فهذه نافية ؛ وإذا قلت: ال أجلس مادمت قائما ، فهذا مصدرية ظرفية ؛ اجلملة األخرية إثبات 

(( فلما األوىل نفي ؛ هنا هل هي مصدرية ظرفية ؟ نعم ؛ فعليه تكون التاء امسها واجلار وارور خرب واجلملة 

يقول عيسى عليه  ما فيها إشكال يف اإلعراب  . توفيتني كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ))

(( أن اعبدوا اهللا ربي  به ؛ وما هو ؟ يعين إال الذي أمرتين (( ما قلت لهم إال ما أمرتني به ))الصالة والسالم: 

ليبني أنه عليه الصالة والسالم  (( أن اعبدوا اهللا ))قبل أن يقول:  (( إال ما أمرتني به ))وأتى بقوله:  وربكم ))

يعين   (( أمرتني به ))وقوله: , رسول مبلغ مأمور ؛ فبدأ مبا يدل على رسالته وأنه مأمور قبل أن يذكر ما أرسل به 

العبادة تطلق على معنيني: املعىن  (( أن اعبدوا اهللا ربي وربكم )) (( اعبدوا اهللا ))ين بإبالغه أمرا منك كلفت

األول التعبد ؛ واملعىن الثاين املتعبد به ؛ فإذا قلت: الصالة عبادة ، فاملراد به املتعبد به ؛ وإذا قلت: صلى هذا 

 (( ربي وربكم ))وقوله:  (( أن اعبدوا اهللا ربي وربكم ))وقوله: الرجل لعبادة اهللا عزوجل ، فاملراد تعبده هو ؛ 

يعين كنت أشهد عليهم مبا  (( وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم )) . من أجل أن يربهن هلم أنه ليس برب

أي قبضتين ؛  (( فلما توفيتني ))يعين مدة دوامي فيهم  (( ما دمت فيهم ))هم عليه من التوحيد واإلخالص 

هذه أي أنت املراقب الذي حتفظ أعماهلم  (( كنت أنت الرقيب عليهم ))؛  يقال: توىف الرجل حقا أي قبضه

هذه تعميم بعد التخصيص يعين أنت على كل شيء  (( وأنت على كل شيء شهيد ))وتشهدها وتعلمها 

الصالة والسالم مكلفون بالرسالة أمرا من  ففي اآلية فوائد؛ منها: أن الرسل عليهم  شهيد من أفعاهلم وغريها .

وهذا له شواهد يف القرآن كثرية ، مثل قوله تعاىل لرسوله حممد صلى اهللا عليه وآله (( ما أمرتني به )) اهللا ؛ لقوله: 

ومن فوائدها:  .(( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته )) وسلم: 



وجه ذلك: أنه يشعر بأن عيسى رسول  (( إال ما أمرتني به ))سل مع اهللا عزوجل، حيث قال: حسن أدب الر 

ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصالة والسالم أمر أن يبلغ الناس ألنه عبد واهللا تعاىل رب  مأمور مكلف باألمر .

ا: أنه ال حق لعيسى يف األلوهية وال ومن فوائده والرب مقابله العبد . (( أن اعبدوا اهللا ربي وربكم )) ؛ لقوله:

فإن قال قائل: أليس حييي املوتى ويربئ األكمه  ومن ليس له ربوبية ليس له ألوهية . (( ربي ))الربوبية ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن الرسل عليهم الصالة والسالم شهداء على أمتهم  واألبرص ؟ فاجلواب: بلى ولكن بإذن اهللا .

ومع ذلك هم شهداء على ما يرون أو يسمعون  (( وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم ))ماداموا فيهم ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن عيسى  ال يرونه وال يسمعون ألن الرسل ال يعلمون الغيب . وليسوا شهداء على غائب بعيد

(( وقد جاء يف ذلك آية منها قوله تعاىل:  (( فلما توفيتني ))لصالة والسالم قد توفاه على اهللا ؛ لقوله: عليه ا

فأثبت أنه متويف ؛ وقد  وإذ قال اهللا يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ... ))

 يلزم منها نوم وال موت ؛ واالستيفاء مبعىن اختلف العلماء رمحهم اهللا يف هذه الوفاة فقيل: إا مبعىن القبض وال

القبض أو التويف مبعىن القبض وارد يف اللغة العربية إذ يقال: توىف الرجل حقه أي قبضه ؛ وعلى هذا املعىن ال 

إشكال يف اآلية إطالقا ؛ وقال بعضهم: إنه موت حقيقي ، وهؤالء أنكروا نزول عيسى يف آخر الزمان وقالوا إنه 

ات األنبياء ؛ وهذا قول باطل يبطله ظاهر القرآن وصريح السنة ؛ والقول الثالث: أن املراد بالوفاة مات كما م

كثريا فإن ظاهرا  النوم وهو أن اهللا تعاىل ألقى عليه النوم مث رفعه إىل السماء ؛ هذا القول له وجهة نظر ؛ لكنه ليس 

شا من عيسى ألن حممدا عرج به أوسلم أقوى ج صح هذا التفسري دل ذلك على أن حممدا صلى اهللا عليه وآله

يف حال يقظة وشاهد من آيات اهللا ما شاهد وعيسى ألقى اهللا عليه النوم مث رفعه ألنه سوف يشاهد  إىل السماء

خملوقات عجيبة عظيمة واملسافة بعيدة ؛ إذا عندنا ثالثة أقوال: القول األول أنه وفاة موت ، وهذا ضعيف ؛ 

نوم ، وهذا له وجهة نظر ؛ والثالث أنه مبعىن القبض ، ألن النوم أمر زائد على القبض فيحتاج يف  والثاين أنه وفاة

ومن فوائدها: إحاطة علم اهللا تبارك وتعاىل  ثبوته إىل دليل واضح ؛ الثالث أنه مبعىن القبض ال إشكال فيه .

(( ما يلفظ من قول إال لديه هللا قال: فإن قال قائل: إن ا . (( كنت أنت الرقيب عليهم ))ورقابته ؛ لقوله: 

(( واملراد امللك فكيف جنمع بني اآليتني ؟ فاجلواب: أن اهللا رقيب عليهم مبالئكته ، كقوله تعاىل:  رقيب عتيد ))

فإن كثريا من العلماء  ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ))

وليس املراد  (( عن اليمين وعن الشمال قعيد ))أي مبالئكتنا  إليه من حبل الوريد )) (( نحن أقربيقول 

( إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من قرب نفسه تبارك وتعاىل خبالف قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

يعين إىل حبل الوريد ))  (( نحن أقرب إليه منوفرق بني املعنيني بأن قوله:  راحلته أو قال: من عنق راحلته )



اإلنسان عامة ومعلوم أن اقرب هللا تعاىل للعبد خاص بعابده أو داعيه أي مبعىن يعبده أو يدعوه ؛ فالقرب ليس  

كاملعية ينقسم إىل قسمني بل القرب خاص مبن يعبده أو يدعوه ؛ أما من يعبده فكقول النيب صلى اهللا عليه وآله 

( أيها وأما داعيه فهو قول الرسول عليه الصالة والسالم:  ربه وهو ساجد ) ( أقرب ما يكون العبد منوسلم: 

على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا وإنما تدعون سمعيا قريبا إن الذي تدعونه إربعوا الناس 

 ((ومن فوائدها: إثبات أن اهللا تعاىل شهيد على كل شيء ؛ لقوله:  . أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )

وهذا يستلزم فائدة أخرى وهي: أنه جيب على العبد كمال مراقبة اهللا تبارك  . وأنت على كل شيء شهيد ))

وتعاىل حيث يفقده عند أمره وال جيده عند يه ؛ ألن اهللا رقيب عليك فالبد أن تتحاشى هذه الرقابة وأن ال 

   . يفقدك اهللا تعاىل حيث أمرك وال جيدك على ما اه

  ؟ (( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اهللا ))ما معىن لفظة " دون " يف قوله تعاىل:  السائل :

ال ؛ لكن تأيت مبعىن أقل وتأيت مبعىن سوى ؛ وهنا مبعىن سوى ، من سوى اهللا  يعين من سوى إفراد اهللا  الشيخ :

  وجل . عز

 فكي يوجه كالم شيخ اإلسالم وأن ذلك ليس إذا كان يصح إطالق النفس على الذات يف حقه تعاىل السائل :

  من لغة العرب الفصحاء ؟

  الذات ، هو نفى لفظ الذات على النفس ، إطالق الذات على النفس ؛  الشيخ :

  وجل ؟  كيف ينفي مع أا ثابت هللا عز السائل :

قلنا إن النفس يطلق على الذات ؟ ال ؛ قلنا النفس مبعىن الذات ، هذا تفسري هلا وإال  وين ؟ اآلن حنن الشيخ :

ما يف القرآن وال السنة  الذات هللا ؛ وأما قول خبيب " وذلك يف ذات اإلله " ؛ يعين شيخ اإلسالم يقول إطالق 

به الذي أمامنا نسميه ذات اآلن مثال عبد اهللا ، هذا الش بية ؛الذات على النفس هذا دخيل على اللغة العر 

  ونسميه نفس ؛ أيهما فصحة ؟ النفس ؛ 

  يعين شيخ اإلسالم يقر هذا أو ما يقره ؟  السائل :

  يعرب به لكن يقول ليس من كالم العرب ، يقول ألنه مشى الناس عليه فقالوا الذات والصفات . الشيخ :

  أوحي إليه ومل يؤمر بتبليغه والرسول من أمر بتبليغه ؟ بعض العلماء يفرق بني النيب والرسول أن النيب من السائل :

صحيح ، هذا رأي اجلمهور وهو الذي ال يسلم من النقض ، شيخ اإلسالم رمحه اهللا يرى أن النيب   الشيخ :

شريعة من سبق ؛ لكن يرد عليه أن آدم نيب ومل يسبقه شريعة ؛ على رأي  يكملكالعامل يف هذه األمة يعين 



أوحى اهللا إليه وكانت ذريته قريبا تتأسى به فلما كثر الناس وجل مبا  كال ألن آدم تعبد هللا عزاجلمهور ال إش

  وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إىل الرسل .

أموال الناس ذه األمور ما حكمهم إذا  ونوجيمعيدعون أنه حيصل كذا يف املستقبل من يدعي الغيب  السائل :

  مات هل يصلى عليه ؟

(( قل ال يعلم من في ال يصلى عليه ، كل من ادعى علم الغيب فإنه كافر ؛ ملاذا ؟ ألن اهللا قال:  لشيخ :ا

وهذا نفي يعين حصر ما أحد يعلم يف السموات واألرض إال اهللا عزوجل ؛  السموات واألرض الغيب إال اهللا ))

مثل أن يتوسم يف شخص أنه سيكون ظاملا ، هذا رمبا ، يعرف من خرصا وختمينا نعم إن كان عنده قرائن فيكون 

مالمح وجهه وقد وقع هذا يف رجل تلمح بشخص هلم مؤلفات مفيدة جدا يف الدين اإلسالمي ولكنه قال إنه 

(( إن في ذلك آليات ؛ وهذا كقوله تعاىل: مات على الكفر هذا الرجل سريتد وفعال ارتد ومات على ردته 

   أما جمرد علم الغيب فهذا الشك أنه كفر ألنه تكذيب للقرآن . للمتوسمين ))

  ما حكم من قال لرجل أنت من أهل النار ؟ السائل :

من أهل النار البد أن يستند إىل قرائن يعين أنه يفعل أفعاال توجب أن يكون من أهل النار فال يكون  الشيخ :

؛ فيقال: احملظور يف هذا أنك شهدت له أنه من أهل هذا علم غيب ؛ ألنه مل يقل هذا إال مستندا إىل شيء 

   النار بعينه وهذا ال جيوز .

  اإلنسان ما إن يكاد يذكر نعمة هو فيها إال وتنزع منه فهل يعد هذا من التشاؤم ؟ السائل :

لكن رمبا يكون ذكره إياها على سبيل  (( وأما بنعمة ربك فحدث ))وجل يقول:  غلط هذا ، اهللا عز الشيخ :

الفخر واإلعجاب فحينئذ حيرم إياها ؛ أحيانا ما تستوجبه فخرا وال إعجابا كالصحة مثال أو مال وغريه ؟ هذا ما 

   ميكن ، اإلنسان مأمور أن يتحدث بنعمة اهللا بدون فخر وبدون إعجاب .

ت الرقيب : (( فلما توفيت كنت أنما هو اجلمع بني اإلشكال الذي يف آية املائدة يف قوله تعاىل السائل :

  أي باملالئكة ؟ (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ))وآية يف سورة ق:  عليهم ))

اإلشكال إن اهللا أضاف الرقابة إليه يف آية املائدة ، ويف سورة ق إىل امللكني ؛ واجلمع أن رقابة امللكني  الشيخ :

ومن املعلوم أن الذي يقرأ على  ))رأناه فاتبع قرآنه (( فإذا قبأمر اهللا عزوجل فيكون موافقني كما قال اهللا تعاىل: 

  الرسول جربيل فأضاف قراءة الرسول إليه ألنه 

  على قول شيخ اإلسالم يف التفريق بني النيب والرسول كيف ينزل أن آدم نيب ؟ السائل :

  الصواب .واهللا ما أدري إال إذا رأى أنه مستثىن وإال ما له وجه ؛ وهلذا رأي اجلمهور هو  الشيخ :



  

(( ما قلت لهم إال ما أمرتني به أن اعبدوا اهللا ربي ، بسم اهللا الرمحن الرحيم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 

   لحكيم ))شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ا

(( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من وجل يوم القيمة  قبل أن نبدأ بالدرس ، حينما يسأل اهللا عز

(( إن تعذبهم فإنهم   فيتربأ من ذلك ويقول إنه ليس حبق له وينزه اهللا تعاىل أن يكون له شريك . دون اهللا ))

مبعىن إن  العزيز الحكيم )) (( إن تعذبهم فإنهم عبادك ))(( وإن تغفر لهم فإنك أنت يف النهاية  عبادك ))

تقدر هلم ما يستحقون أن يعذبوا عليه فإم عبادك ، وليس املراد أنه يعذم بدون جرم فإنه سبحانه تعاىل منزه 

معىن ؛ لكن  (( وما ربك بظالم للعبيد ))ولقوله:  (( وال يظلم ربك أحدا ))عن ذلك غاية التنزيه لقوله تعاىل: 

بأن تقدر عليهم ذنبا يكون سببا للعذاب فإم عبادك ؛ ومع هذا نقول إن اهللا تعاىل لن يقدر  (( إن تعذبهم ))

من اإلعراض وعدم قبول احلق ، قال اهللا تبارك وتعاىل: هلم ذنوبا يستحقون عليه العذاب إال إذ علم ما يف قلوم 

ببعض ذنوم )) فالذنوب سبب لإلعراض ـ والعياذ باهللا ـ ، وقال (( فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم 

البد له من مقدمات: األوىل فعل ما  (( إن تعذبهم ))إذا كلمة  (( فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم ))عزوجل: 

من (( فأما يستحقون عليه العذاب ؛ ثانيا أم يقدر هلم ما حيصل به ألم أهل لذلك إذ أن اهللا تعاىل وعد 

(( ولو علم اهللا فيهم خيرا لكن الذنب ذنب ال ...  أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ))

هذه املراد ا العبادة الكونية ال الشرعية ؛ ألن العبد بالعبودية الشرعية  (( فإنهم عبادك ))وقوله:  . ألسمعهم ))

(( هو الذي تعاىل يفعل ما يشاء، قال اهللا تعاىل:  ال يستحق أن يعبد ولكن املراد العبودية الكونية ألن اهللا

اجلملة ال خيفى أا جواب الشرط ، واقرتنت  (( فإنهم عبادك ))وقوله:  خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ))

بالفاء ألا مجلة امسية واجلملة االمسية إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان جازما أو غري جازم فإا تقرن بالفاء ؛ 

نظم بعضهم اجلمل اليت ترتبط بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط يف قوله: امسية طلبية وجبامد   ومبا وقد وبلن  وقد

وبالتنفيض ؛ سبعة مواضع ؛ هنا من أي املواضع ؟ اجلملة االمسية لكنها مجلة امسية أكدت بإن فاقرتنت بالفاء ؛ 

يعين إن قدرت هلم أسباب املغفرة فغفرت هلم  م ))(( فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيقال: 

(( فإنك أنت العزيز احلكيم )) العزيز الغالب ؛ قالوا والعزة ثالثة أنواع: عزة القهر والغلبة ، وعزة االمتناع ، وعزة 

نا إلى (( يقولون لئن رجعالشرف اليت يعرب عنها بعضهم بعزة القدر ؛ أما عزة الغلبة فظاهر مثل قول اهللا تعاىل: 

هذا  (( قل هللا العزة جميعا ))ومثل قوله تعاىل:  المدينة ليخرجن األعز منها األذل وهللا العزة ولرسوله ))



واضح أن املراد ا الغلبة ؛ عزة االمتناع قالوا معناها أن اهللا عزوجل أعظم من أن يناله ما يكون عيبا أو نقصا 

قالوا ألنه قال: أرض عزاز ـ أي صلبة ـ ال تؤثر فيها املعاوم  يعين ميتنع عليه النقص ، رجعوا كذلك لالشتقاق

المتناعها وشدا ؛ والثالث عزة الشرف ، عزة الشرف يعين أنه عزوجل ذو قدر عظيم وشرف عظيم كما تقول 

احلكيم مشتق من  ((الحكيم ))و لصديقك: أنت عزيز علي ؛ أيش معناه ؟ أي أنت ذو قدر عظيم عندي .

كم وأحكم ؛ فإن كانت من حكم ففعيل مبعىن فاعل ؛ وإن كانت من أحكم ففعيل مبعىن حكم وأحكم ، ح

حمكم ؛ إتيان فعيل مبعىن فاعل كثري كسميع مبعىن سامع وبصري مبعىن باصر وهكذا ؛ لكن فعيل مبعىن مفعل قليل 

  يف اللغة العربية لكنه ثابت ، ومنه قول الشاعر: 

  ريحانة الداع السميع   يؤرقني وأصحابي هجود  أمن                              

معىن السميع املسمع ؛ إذا احلكيم مأخوذة من احلكم واإلحكام ، فإذا كانت مبعىن احلكم فهي مبعىن حاكم وإن  

  كانت من األحكام فهي مبعىن حمكم ، واحملكم هو الذي منه احلكمة .

؛ (( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين  ))بسم اهللا الرحمن الرحيم (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، 

صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 

  .العظيم هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير )) 

(( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تب

أي تقدر هلم  (( إن تعذبهم ))هذا كالم عيسى للرب عزوجل يوم القيمة وسبق لنا أن معىن  العزيز الحكيم ))

(( فإنك أنت العزيز فتهيئ هلم أسباب املغفرة  (( وإن تغفر لهم ))و (( فهم عبادك ))عمال يعذبون عليه 

عزة القهر والغلبة ، والثاين عزة الشرف والقدر ، الثالث  له ثالثة معاين ؟ (( العزيز )). وسبق لنا أن  كيم ))الح

(( الحكيم  االمتناع أي ميتنع عليه كل نقص وعيب ؛ وهذا األخري مأخوذ من قوهلم: أرض عزاز أي قوية صلبة .

يء ، أحكم أي أتق يف كل شيء كما قال من حكم وأحكم ، حكم مبعىن حاكم هو احلاكم يف كل ش ؟ ))

نبقى يف شرح هذه الكلمة العظيمة ، أوال: جيب أن نعلم أن هذا   . (( الذي أتقن كل شيء خلقه ))عزوجل: 

وصف اهللا عزوجل أن له احلكم فهو احلاكم قدرا وشرعا دنيا وأخرى ، وأن نعلم أن له احلكمة يف كل ما يفعل ،  

،  وأمور شرعية ؛ وإذا علمنا هذا استسلمنا متاما لألحكام الشرعية ولألحكام الكونيةكل ما يأمر من أمور كونية 

ال نقول مثال إذا قدر اهللا تعاىل وباء أو قدر زالزل وما أشبه ذلك ال نقول هذا عبث بل نقول هذا للحكمة ؛ 

فاألقسام إذا أربعة ؛  احلكمة تكون يف ذات الشيء وتكون يف غايات الشيء وتكون يف الشرع وتكون يف القدر ،

احلكمة يف ذات الشيء مبعىن أن يقدر هذا الشيء إن كان قدريا على وجه مناسب متاما ، انظر يف املخلوقات 



جتد كوا على هذا الوجه اليت خلقت عليه موافق متاما للحكمة ، واسأل أهل التشريع لألجساد البشرية وغري 

األبدان على أبدع ما يكون وأدق ما يكون ، كم يف اإلنسان من البشرية اسأهلم كيف ركب اهللا عزوجل هذه 

نوعا واحدا ، انظر إىل الطعام يدخل معامل عظيمة ، انظر إىل الطعام يدخل متنوعة وخيرج  معامل يف جسمه

تباشر العمل ما  على وجه الصعوبة أو الليونة وخيرج على مستوى واحد ، كل هذه بسبب املعامي مث هذه املعامي

تتأخر ؛ فاملعدة من حني تصل إليها الطعام تبتدئ تشتغل واإلفرازات عليها من املرارة وغريها شيء عجيب ؛ كون 

اإلنسان على هذا الوجه عدله اهللا وجعله سويا ليس كاألنعام مناسب متاما ملا خلق له العبد من كونه خملوقا 

لركوع والسجود وغريها مما يكلفه اهللا به ، وعلى هذا فقس ؛ كذلك للطاعة والعبادة حىت يتمكن من القيام وا

أيضا احلكمة يف األمور الشرعية يف ذات األوامر الشرعية حكمة عظيمة ، الصالة صلة بني اإلنسان وبني اهللا 

وجه هذه عزوجل إنه يناجي ربه قائما بقراءته وإنه يبتهل إليه يف سجوده وإنه خيشع له بقلبه ، فكونه على هذا ال

أما الغايات فهي أيضا حكمة ، الغايات مثال فيما يقدر اهللا تعاىل قدرا غايات محيدة ، انظر إىل قول  حكمة .

(( ليذيقهم ويش الغاية من هذا ؟  (( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ))اهللا تعاىل: 

فهذه غاية بعد غاية مع أن اإلنسان لو  جعون ))(( لعلهم ير والغاية من هذه العقوبة  بعض الذي عملوا ))

فنقول إن له غاية محيدة ، املصاحل هلا غاية محيدة  تصور األمر يف أول وهلة لقال الفساد فساد كيف يكون ؟

أيضا هي بنفسها محيدة وهلا غايات محيدة أيضا ، ومنها: الشكر على النعم فإن اهللا تعاىل يبتلي بالشر واخلري ، 

اإلنسان على الشر فهي  غاية محيدة وإذا شكر على اخلري فهي غاية محيدة ؛ كذلك هذه املخلوقات ـ فإذا صرب 

أنا أتكلم عن الشريعة ـ كذلك أيضا هذه املخلوقات هلا غاية مثل الشمس تطلع كل يوم من مطلع غري املطلع 

ألن مع هذا ال اهللا عزوجل ؛ الذي باألمس وبني مطلعها اليوم ومطلعها باألمس مسافات عظيمة ما يعلمها إ

البعد العظيم الذي مثل الشعرة جتده مساحته كم ؟ أعواما ، حنن نقول أو نظن أن املساحة يسرية ما هي إال  

كشعرة احنرفت الشمس عنها وهي ليست كذلك ، مسافات عظيمة جدا كل يوم وترجع يف نفس اخلط ؛ ملاذا ؟ 

الشتاء عنها يف الصيف ، يف اخلريف عنها يف الربيع ، مصاحل  للمصاحل العظيم ، الناس ختتلف مصاحلهم يف

عظيمة ؛ الشمس أيضا يف نضج األشجار وتدفئة اجلو ، هلا سبحان اهللا شيء ال يتصور ، انظر إىل اجلو األفق 

جتد أنه وحنن يف عز الصيف جتده باردا جدا جدا ؛ ألن األضواء أضواء الشمس ليس هلا ما يعكسها هي تنعكس 

األرض مث تولد احلرارة لكن يف اجلو ما يف شيء يعكس خترقه خرقا ومتضي إىل األرض ؛ فلكل خملوق غاية على 

أي يف ذات املقدور كونه على هذا الوجه  ولكل مشروع غاية محيدة ؛ فاحلكمة أيضا يا إخواين تكون يف املقدور

ة منه ؛ وتأمل الشرائع جتد أا صالح للبدن والقلب حكمة ؛ ثانيا يف الغاية منه ؛ ثالثا يف املشروع ؛ رابعا يف الغاي



ما يكون لإلنسان وأنشط ما يكون صل أ، صوم ، صالة ، زكاة ، حج ، توحيد وإخالص، مصلحة للبدن ، 

وأفرح ما يكون إذا استدرى قلبه باإلخالص هللا عزوجل ؛ ولذلك مير على اإلنسان أحيانا وهو يف العبادة مير عليه 

ن أهل اجلنة يف مثل هذا النعيم فهو كاف ، وتأيت الغفلة تستويل كثريا فرمبا يثقل عليه ما كان حال يقول إن كا

خفيفا عليه باألمس والقلوب بيد اهللا عزوجل ؛ فاملهم أن احلكمة تكون على هذه الوجوه األربعة: حكمة يف 

ة يف الغاية من املشروع ؛ الغريب املخلوق ، حكمة يف املشروع نفسه ، ثالثا حكمة يف الغاية من املخلوق ، حكم

أن هذه احلكمة العظيمة أنكرها األشاعرة واجلهمية وقالوا إن اهللا يفعل ليس حلكمة ألن احلكمة غرض واهللا منزه 

عن األغراض واألعراض واألبعاض ؛ سجع باطل منزه عن األغراض مبا له حكمة ما يفعل هكذا بس جمرد مشيئة 

يضحك وال يغضب ؛ وعن األبعاض ما له وجه وال له عني وما أشبه ذلك ؛  ؛ عن األعراض ما له صفات ال

لكن نقول إن هذا باطل واهللا تعاىل منزه عن النقص ؛ أما احلكمة ليست غرضا ينتفع ا هو إمنا ينتفع ا اخللق 

هم كانوا على أن أهل األرض كل لو ا ،لتظهر آثار رمحته وآثار حكمته يف خلقه حىت يعبدون وإال فاهللا غين عن

كله ما   (( ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ))أفجر قلب رجل واحد منهم أينقص اهللا شيئا ؟ ال ينقصه ؛ 

ينتفع بالطاعة وال تضره املعصية ؛ لكنه لتظهر آثار رمحته وحكمته وسلطانه وقوته جعل هذه الشرائع ؛ فليست 

عراض يعين أنه ال أو يدفع به ضررا عنه ؛ أما كونه منزه عن األ احلكمة غرضا ينتفع به احلكيم بالنسبة هللا عزوجل

ينزل وال يستوي على السماء وال يضحك وال يفرح وال حيب وال يكره ؛ فنقول هذا يعين إبطال ما وصف اهللا به 

اشرتى  نفسه ؛ انتبه ! وهذا اإلبطال هو مبنزلة اجلهل ألم يبطلون أشياء واضحة املعىن ؛ فهي كما لو قال الذي

فرسا قال اشرتيت خبزا ، هل يصدق هذا ؟ ما يصدق ؛ هم حتريفام للنصوص مثل حتريفات من قال: اشرتيت 

خبزا ، يريد: اشرتيت فرسا ؛ لكنهم ال يصرحون بالنفي يقولون إن اهللا ال يغضب ال، إن اهللا يغضب لكن املراد 

قولون ما ميكن أن يكون هللا وجه وال عني وال يد وال قدم بغضبه االنتقام أو إرادة االنتقام ؛ الثالث: األبعاض ، ي

؟ فإذا قال: اهللا أعلم ؛ نقول هل حيدث اهللا تعاىل  (( أأنتم أعلم أم اهللا ))وال ساق ؛ فنقول: سبحان اهللا 

ال ميكن أن يكذب هو أصدق القائلني ؛ قلنا إذا كيف تقولون ليس له يد حقيقة ليس  بالكذب ؟ إذا قالوا: ال ،

له وجه حقيقي ؟ فاحلاصل أننا نقول إن نفي احلكمة يعين أن أفعال اهللا تعاىل كلها سفه ألنه إذا انتفت احلكمة 

فاحلمد هللا هادنا  حل العبث ، ضدها البد؛ إذ ال يعقل أن فاعال يفعل ما ليست له حكمة إال وله ضدها ؛

   نسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم ؛ إذا اآلية هذه تفيد احلكمة على الوجوه األربعة ؛ فلنعود إىل الفوائد منها .

  



من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عيسى عليه السالم وهو أحد أولو العزم من الرسل ، يفوض األمر إىل اهللا ، 

وهكذا جيب علينا حنن أن نفوض األمر إىل اهللا عزوجل فيما  فر لهم ))(( وإن تغحيث قال: (( إن تعذم )) 

 ال يسأل عما يفعل لكمال حكمته (( ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ))يفعله وال نعرتض عليه ، فاهللا يقول: 

؛  ))م بسم اهللا الرحمن الرحي ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  ، وهم يسألون ألم عابدون هللا عزوجل .

(( قال اهللا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضي اهللا 

   عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))


